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Kolumnen. Golnaz Hashemzadeh

Främling mellan två världar
Den som lämnat sitt
land tvingas bli en
brygga mellan det som
kunde ha varit och
det som komma skall.
Hoppet är att det egna
offret ska ge barnen en
bättre framtid.

Golnaz Hashemzadeh är grundare av
organisationen Inkludera Invest, författare och fristående kolumnist i DN.

I

min pappas värld var en individ
inte mycket värd. Han kom från en
bakgrund där familjen trumfar allt.
Där en persons vilja och intressen är
ointressanta om de inte också motsvarar kollektivets vilja och intressen.
Det innebär att ordet integritet saknas
i vokabulären, och i stället ger stor
plats åt sådant som plikt, uppoffringar
och aberoo, som närmast skulle kunna
översättas med heder men mer betyder skam, att skämma ut.

Ingen enskild person har rätt att fullfölja sina drömmar, sin kärlek eller sin
skilsmässa om det innebär att familjen
skäms ut. Ingen tillåts ha behov eller
känslouttryck som inte är sanktionerade av de äldre. Spelets regler är enkla.
Gör du som familjen tycker är du totalt
trygg. Du kommer aldrig att stå ensam
i något. Du kommer aldrig att riktigt
kunna falla, för kollektivets stora fallskärm vecklas alltid ut för de sina. Men
den som väljer att ändå gå sin egen väg,
den får acceptera att bli marginaliserad
och i värsta fall helt bortstött.
Det ligger i gruppens intresse att
hålla så många som möjligt nära, och
alla sina delar starka och vitala. Den är
som en kropp och det är först när man
befarar att en infekterad del kommer
att dra resten av organismen i fördärvet
som amputationen sker.
Min pappa hade svårt att inordna sig.
Allt som oftast käftade han emot. Han
gick sin egen väg när han fällde Shahens staty i den lilla staden och kallade
sig revolutionär. Han gick sin egen väg
när han gifte sig med en kvinna som
gick klädd i kort-kort i stället för hijab.
Han var den första i släkten att skilja
sig, inte bara en utan två gånger.
Ja, pappa vägrade acceptera de
begränsningar som följde av att försöka

behålla sin roll i den stora släktstrukturen. ”De är fegisar”, brukade han säga
om sådana som vek sig. ”Bakåtsträvande”, om sådana som försökte få andra
att vika sig. Att lära sina barn att aldrig
vika sig för kollektivets tryck, vare sig
det gick under namnet Familjen eller
Jantelagen, var för honom livsnödvändigt. Nästa generation fick inte fjättras
eller behöva slåss för sin egen vilja.
Man följer sina drömmar, man säger
vad man tycker, man tänker utanför
ramarna. Man är fri.
Men det är svårt att stå med ett ben
i varje värld. Det förflutna och nuet.
Traditionen och det moderna. Familjen och jaget. Min pappa gjorde det.
”När du tänker ordet jag så innefattar
det bara dig själv. När jag tänker ordet
jag, då innefattar det dig, din bror, din
farfar, mina syskon… Vi tänker olika.”
Min pappa förstod att vi aldrig skulle
förstå varandra och det var precis det
han hade hoppats på. Att min värld
skulle bli så olik hans att jag aldrig behövde slitas mellan att gå min egen väg
och någon annans. Men hans strävan
efter att släppa sina barn fria innebar
också att han, enligt den familjetradition han vuxit upp i, förlorade dem.

Min pappa
slets mellan den
trygghet
som uppväxten
hade att
erbjuda
och den
frihet som
han anade
låg inom
räckhåll.

Min pappa slets mellan den trygghet
som uppväxten hade att erbjuda och
den frihet som han anade låg inom
räckhåll. Han slets mellan att se till att
nästa generation fick det han slitit för
och att gräma sig över de värden som
gick förlorade i förändringen.
Så min pappa levde sitt liv i en jojorörelse. Å ena sidan var han helt sin
egen. Å andra sidan bad han ständigt
om ursäkt och önskade sin plats tillbaka. Å ena sidan slängde han ut sina
barn i öppet vatten och skrek efter dem
att hela havet var deras att göra till sitt.

Å andra sidan ville han håva in dem,
hålla dem tätt intill.
Min pappas konflikt med sig själv,
med tidigare generationer och med
nästkommande, är på intet sätt unika.
Att vara första generationens invandrare innebär att vara en brygga mellan
det som kunde ha varit och det som
komma skall. Det innebär att slita sin
identitet i stycken, och ofta aldrig
lyckas klistra ihop den igen. Man är
främling i det gamla landet och främling i det nya.
Vinsten av det hela, tänker man, är
det jag bygger upp för mina barn, för
deras framtid. Samtidigt är den kanske
mest brännande förlusten att man i
vissa avseenden förlorar sina barn. De
blir varelser som man inte helt förstår,
som inte gör saker och ting som man
förväntar sig.
Man vill inte bli besviken på dem,
för man önskar dem det nya livet, det
nya sättet. Men man kommer på sig
själv med att bli det ändå. Man kommer på sig själv med att undra om det
inte hade varit bättre att stanna i det
gamla. Om det inte hade varit bättre
att acceptera, att inordna sig. För visst
kan friheten dofta gott på håll men att
bli fri betyder också att hänga löst. Att
inte sitta ihop med något. Att inte vara
trygg.
Innan min pappa dog sa han de här
orden. ”Om jag hade vetat då hur framtiden skulle bli… Om jag hade vetat
att situationen i Iran skulle bli så här
tärande och desperat och om jag hade
vetat hur mitt liv i Sverige skulle bli, så
hade jag aldrig flytt. Jag hade valt krig
och förtryck före ensamheten.”
Det är ett stort offer han gör, han som
lämnar sitt land i hopp om ett bättre liv
för framtida generationer.

Klassklyftor.

Kort sagt.

Olika budskap från samma skuggsida

Fisk är dyrt godis

Susanna Birgersson
Ledarskribent

C

harles Bradley sjunger så
att stämman och hjärtat
brister, om smärta, om vad
som krävs av den som inte
vill leva livet förgäves, om
den gyllene regeln. Dokumentären ”Soul Power Bonus” visades
på SVT i lördags. Efter att i decennier
ha uppträtt med imitationer av James
Brown slår Bradley vid 62 års ålder
igenom med ett eget album.
Han kan knappt läsa, än mindre skriva. Som tonåring tillbringade han av
och till nätterna på tunnelbanevagnar.
Han erbjöds droger, men tackade nej,
han misshandlades av poliser, hans

favoritbror mördades. Det var rent ut
sagt för jävligt, där i det amerikanska
klassamhällets understa skikt.
Ändå, genom hela livet har soulsångaren strävat efter att vara en anständig,
ärlig och kärleksfull människa. Ibland
längtar han efter att kampen ska ta
slut, att han ska få dö. Men han stretar
framåt, tar hand om sin mamma,
och vinner slutligen helt osannolik
framgång med albumet ”No time for
dreaming”.
Sedan ser jag avsnittet om hip hopartisten Sebbe Staxx i UR-serien ”De
obekväma”. Det han beskriver ligger
nära Bradleys erfarenheter. Våld, fattigdom, droger och hårdhänta poliser.
Men Sebbe Staxx fokus är ett annat:
Klassklyftor skapar utanförskap och
utanförskap skapar kriminalitet. Det
är förklaringen till hans egen brottskarriär. Och värre ska det bli för dagens
utveckling är ”klassklyftor på steroider”. Han manar till revolt, lite osäkert

Är lösningen på utanförskapet i
segregerade bostadsområden
att elda
upp ilska
mot ”samhället”?

Ja, kriminalitet hänger ofta ihop med
fattigdom och segregation, men att
Sebbe Staxx är oförmögen att ta minsta
gnutta ansvar för sitt eget handlande
säger mer om honom själv än om hur
stora klassklyftorna är. Och är lösningen på utanförskapet i segregerade
bostadsområden att elda upp ilska mot
”samhället”? Stenkastning och brinnande bildäck leder – vart?
Vad som behövs är goda förebilder
som berättar andra historier än våldets
och ilskans, människor som pekar på
att klassresans fordon ingalunda är
avställda. Att man, faktiskt, fortfarande
kommer långt med utbildning och flit.
Sebbe Staxx är knappast en sådan
förebild. Ur hans hat och till samhällsengagemang förklädda självömkan
kommer inget gott.

○ Det är för dyrt att äta nyttigt, meddelar ett TT-telegram. När skärtorsdagen
närmar sig konstateras att samtidigt
som nyttig påskfisk, lax och sill, blivit
mycket dyrare har godispriset bara
ökat marginellt.
Nu är det kanske inte
just sill som folk tänker
sig som substitut till
godis. Och knappast
priset som gör att vi
föredrar påskägg fyllda
med choklad snarare
Billigt godis.
än rimmad lax.
Foto: TT
Kilopriset för
morötter hos en stor
matkedja ligger på 12 kronor. Äpplen
kostar 26 och bananer 23 kronor kilot. I
samma affär kostar lösgodis 90 kronor,
chokladkakor 110 och chips mellan 83
och 140 kronor kilot.
Människan är ett bräckligt käril,
hon gillar att skämma bort sig själv.
Det är ett mentalt fenomen som staten
knappast kan ändra i första taget – och
knappast alls med höjda priser.
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Erik Helmerson

hur, men hatet mot klassamhället och
regeringen ska lyfta underklassen ur
misären.
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